
                                         
 
                                                         Test, clasa a VII-a B, arii, nr.1: 
Pentru nota 5-6: 
1. In triunghiul ABC, AB si AC sunt catete. Daca AB=4 cm si AC=3 cm, atunci aria ∆ABC este …  
2. ABCD romb cu AC=6 cm si BD=8 cm. Aria rombului ABCD este egala cu … cm2. 
3. ABCD dreptunghi cu AB=3 cm si BC=5 cm. Aria dreptunghiului ABCD este egala cu … cm2. 
4. Un dreptunghi are aria de 19 cm2. Marindu-i lungimea de doua ori si latimea de doua ori se obtine 
un alt dreptunghi care aria egala cu ... cm2. 
5. Un trapez are inaltimea de 8 cm, baza mare de 12 cm si baza mica de 4 cm. Aria trapezului este 
egala cu ... cm2. 
Pentru nota 7-8: 
6. In  ∆MPQ fie R si S mijloacele laturilor [MP] si respectiv [MQ]. Daca T este un punct oarecare pe 
[PQ] si aria patrulaterului MRTS este de 11 cm2, aflati aria triunghiului MPQ.  
7. Fie trapezul dreptunghic ,  ,ABCD AB CD�  ( ) 90 ,m A = �

∢  ( ) 45 ,m B = �
∢  10AB =  cm şi 8CD =  cm. 

a) CalculaŃi aria trapezului. 
b) CalculaŃi aria triunghiului ,EAB  unde { }.AD BC E∩ =  

Pentru nota 9-10:  
8. Fie ABCD trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare are lungimea liniei mijlocii de 8 cm. 
Aflati aria trapezului.  
 
 
 
 
 
 
   
                                                        Test, clasa a VII-a B, arii, nr. 2: 
 
Pentru nota 5-6: 
1. In triunghiul ABC, AB si AC sunt catete. Daca AB=5 cm si AC=4 cm, atunci aria ∆ABC este …. 
2. ABCD romb cu AC=3 cm si BD=14 cm. Aria rombului ABCD este de … cm2. 
3. ABCD dreptunghi cu AB=6 cm si BC=10 cm. Aria dreptunghiului ABCD este … cm2. 
4. Un dreptunghi are aria de 23 cm2. Marindu-i lungimea de doua ori si latimea de doua ori se obtine 
un alt dreptunghi care aria egala cu ... cm2. 
5. Un trapez are inaltimea de 10 cm, baza mare de 8 cm si baza mica de 2 cm. Aria trapezului este 
egala cu ... cm2. 
Pentru nota 7-8: 
6. In  ∆MPQ fie R si S mijloacele laturilor [MP] si respectiv [MQ]. Daca T este un punct oarecare pe 
[PQ] si aria patrulaterului MRTS este de 13 cm2, aflati aria triunghiului MPQ.  
7. Fie trapezul dreptunghic ,  ,ABCD AB CD�  ( ) 90 ,m A = �

∢  ( ) 45 ,m B = �
∢  8AB =  cm şi 6CD =  cm. 

a) CalculaŃi aria trapezului. 
b) CalculaŃi aria triunghiului ,EAB  unde { }.AD BC E∩ =  

Pentru nota 9-10:  
8. Fie ABCD trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare are lungimea liniei mijlocii de 9 cm. Aflati 
aria trapezului. 
  


